El 4 de marc del 1897 venia al món a la
clara vila de Calonge un vailet que en el temps
deslacaria com un deis pedagogs mes sobresortints ja no sois a la seva patria sino a nivell
inlernacicnal; Pere Rosselló i Blaneh. Va néixer al si d'una familia camperola, i si bé professava un gran amor a la térra, ja de petit
destaca per la seva intel-ligéncra i humanitat.
El CoMegi de la Doctrina Cristiana de Calonge,
emplacat aleshores en avui es troben les Escoles Nacionals que porten el seu nom, fou el
centre docent on va aprendre les primores lietres i ana formant el carácter del petit. Per
cert que una de les fites que colpiren amb escreix els seus sentiments human I taris i contraris a tot acte violent, fou el saqueig i Incendi del ccnvent en qué ell inicia la seva educado durant els avalots del 1909, ressó de la
«Setmana Trágica» de trist record pels que
visqueren aquells successcs. ¿••''i-"'
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Els estudis el van allunyar del seu poblé natal. Tot primer va ésser l ' l n s t i t u t de Girona que
alberga l'estudiant novell. Mes tard la Normal,
cbtenint el títol de mestre a l'Escola Superior
del Magisteri de Madrid. La seva vocació ja
era ben definida. També la influencia extraordináriament positiva deis seus professors fou
molt profitosa en la formació del seu carácter.
Girona deu al desvetllament d'un gran mestre, Cassiá Costal, i ais seus deixebles Pere
Rosselló i els seus companys d'estudis, la creació de les Escoles Normáis masculina i femenina. Un nou pía d'estudis obrJa camí a molts
estudianfs de Magisteri que ja d'enqa del 1914
es podrien titular després deis quatre cursos
de carrera a Girona.
Pero En Pere Rosselló era heme de grans inquietuds dins la seva professió i el món li era
petit. Es trasijada a Ginebra per a seguir els
cursos de l ' l n s t i t u t «Jean-Jacques Rousseau»,
on es diploma. A l seu retorn a Madrid treballá
abrandament amb en César de Madariaga a
la Secció Psicológica de l ' l n s t i t u t d'Orientació
Professional.
Novamenf torna a Ginebra a l'estiu del 1924
per a seguir un curset de vacances. En aquest
viatge es decidiría I'esdevenidor del pedagcg
gironí i la seva permanencia a Su'íssa. Aquell
estiu va conéixer la que mes tard compartirla
la seva vida fent-la la seva esposa: Susanne M .
Rahm i aquesta circumstáncia el va decidir a
renunciar al treball que havia vingut realitzant
a M a d r i d . Ara, pero, comencava la tasca u n i versal del calongí extraordinari que havia d'enaltir la seva patria d'origen.
CoMaborá arrib els professors Eduard Claperéde i Pierre Bovet en l'Oficina Internacional
de l'Educació, de la qual ostenta el carree de
Director adjunt. Mes tard fou nomenat professor de Pedagogía Comparada a la Universitat
de Ginebra. Cal fer constar que aquesta materia s'impartía per primera vegada en una U n i -
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versitat europea. Es doctora en Ciéncies a la
Universitat de Lausana.

«Allons-nous vers une école d'action, de raison ou de passicn?».

La seva humanitat^ ben manifesta sempre,
el porta a crear un Servei de Llibres per ais
presoners d'ambdues bandes beUigerants durant la segona guerra mundial. A i x ó diu molt
a favor del nostre pedagog.

«Las teorías de las corrientes educativas».
(Biblioteca Centre d'Estudis Calongins).
«Les reformes scolaires en 1954-55». (Biblioteca Centre d'Estudis Calongis).
Tanmateix es troba molta bibliografía que
fa esment de l'obra exemplar de Pere Rosselló
i que tot aquell que tingui interés per la mateixa, la trobará a la citada Biblioteca del
Centre d'Estudis Calongins.

El fet de dominar diverses Mengües el porta
a escriure en diferents periódics i revistes, publicant articles de caire pedagógic i educatiu
en francés, espanycl, anglés i cátala, gran part
deis quals han estat traduíts en altres idiomes,

Pere Rosselló, ja en vida pogué teñir la satisfácelo de veure la seva tasca reconeguda.
L'any 1959, diverses entitats i companys l¡ t r i butaren un hcmenatge amb un llibre t i t u l a t :
«Thcughts on Comparative Education, un Festchrift for Pere Rosselló». També molts países
li van valorar els seus mérits atorgant-li condece racions. No podia mancar la de la seva
patria i el govern espanyol concedí al fill absent la medalla i pcstericment la Gran Creu
de l'Ordre d'Alfons X el Savi,

L'obra del gran calcngí universal és molt
extensa. L'any 1964 tenia publicats 26 volums
de r « A n u a r i Internacional de l'Educació», en
anglés i francés; alguns d'aquests exemplars
formen part del dipósit biblicgráfic de l'lnst i t u d'Estudis Calongins i de l'Escola Nacional
que porta el seu nom. També té publicades les
obres següents:
«Encuesta scbre la Inspección Escolar» (Madrid, 1922).
«Tesis de descriplion d'images chez
fant)) (collaboració amb Piaget).

Malgrat la I larga permanencia en país estranger, mai no cblidá el seu pcble natal i
cada estiu es desplagava amb la familia a CaIcnge, ccncretament, a la platja de Can Cristus
en tenien la propielat. A i x ó sí, mai deixava
d'interessar-se pels problemes d'ordre educatiu
de la vila. Allá on fos, sempre feia esment de
Calcnge. Un seu condeixeble, una altra vida
dedicada de pie al magisteri i fill també de la
pcblació, l'August Viladesau, resident avui a
Puigcerdá, explicava que fa cosa d'uns v i n t
anys va anar a Madrid per donar una confe-
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«L'education ccmparée á un Service de la
planification)).
«Les Precurseurs du Bureau International
d'Educatlon» (anglés i francés) tesi del seu
doctorat. Es trcba a la biblioleca del Centre
d'Estudis Calongins.
«Marc Antoine Julien de Paris, pére de l'education comparée».
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réncia. Fou entrevistat per la periodista Josefina Carabias la qual va preguntar-li el m o t i u
peí qual havia estudiaí per mestre. En Pere
Rosselló li contesta que es devia a tres causes:
Primera i molt principal: per vocació; segona:
Per haver viscut al carrer de l'Educació (Calenge era en aquell temps l'únic poblé del pais
que havia dedicat aquest noni a un carrer); i
tercera: Perqué el fet que al seu poblé hi havia mes de trenta nois que estudiaven Magisteri rinfluenciá tanmateix.

l'obra i la tasca d'aquesta figura extraordinaria.
D'entre els discursos trobem adient alludir a
les paraules emeses per la Inspectora d'E.G.B.
de la Zona, senyoreta Maria Serra, la qual evoca la figura senyera del Dr. Rosselló, ressaltant
la seva pcnderació i mesura del SENY a casa i
fora de casa. Va destacar que la veu de l'il-lustre calongí havia obtingut ampli ressó i que
molts deis seus postuláis son avui una felig
real i tat en el nom educacional. Considera la
senyoreta Serra que el Dr. Rosselló havia estat
un gran peoner en la Pedagogia comparada,
dinámica i funcional, elxida de «la influencia
mutua de l'Escola i la vida» i de la «interdependencia deis fets educatius», premises que
quedaven ben paleses en la seva obra «Les corrents educatives».

Calonge ha respot com calia a r o r g u l l de
comptar entre els seus filis una persona I i tat
de valúa i li ha dedicat un sentit i merescut
homenatge. El 4 de marc tot el poblé s'unia
ais actes organitzats en honor seu. L'ambient
de festa imperava arreu i tothom parlava d'En
Rosselló com a cosa propia. Sota la fina pluja,
la seva esposa descobria emocionada la placa
que era col-locada a la casa on va néixer aquest
fill insigne. Poc després, el batlle en funcions
de Calonge, senyor Vidal, li lliurava el pergami
que acreditava l'espós com a FILL PREDILECTE
DE LA V I L A .

En el transcurs de l'acte es descobri un bust
del mestre Rcsselló, magnífica obra de l'escultor calongí A n t o n i Delgado, que perpetuará la
memoria d'aquell fill preciar en «el lloc mes
volgut per e l l : l'Escola» com amb molt d'encert
va dir el cronista local senyor Pere Caner.
La Coral Polifónica sota la direcció del mestre Josep Viader — D i r e c t o r de l'Escola Norm a l — , es suma a l'acte i les curases veus deis
seus components posaren e! punt final melódic
a l'homenatge entranyable d'un pcble que sap
honorar i reconéixer les virtuts i mérits deis
seus filis.

L'acte académic celebrat a les escoles tingué
un relleu extraordinari. Personalitats destacades del món cultural i cientific es desplacaren
expressament per unir-se a l'homenatge póstum
que el poblé ofrenava al pedagcg de fama u n i versal. Tots els par lamen ts foren per enaltir
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